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In de kracht van den rijperen mannelijken leeftijd, op de 

middaghoogte zijner geestelijke ontwikkeling is hij door eene 
ziekte van slechts weinige dagen van ons weggenomen, ont- 
rukt aan velen. Zeer velen, wien hij lief en dierbaar was, voor 
wien hij onmisbaar scheen. In deze aflevering van ons tijdschrift, 
de eerste, die na zijn dood in het licht verschijnt, mocht het 
woord niet ontbreken, dat hulde brengt aan Mr. JOH. C. M. 
VAN RIEMSDIJK, in wien onze Vereeniging een harer beste 

vrienden, in wien ons bestuur een van zijn uitnemendste en 

ijvrigste leden moest verliezen. Mijne medebestuurders hebben 

gewild, dat dit woord ook in hunnen naam door mij zou wor- 
den uitgebracht. Ik mocht en wilde mij aan die taak niet 
onttrekken, al waren aan de vervulling ervan voor mij bijzon- 
dere bezwaren verbonden. Mijne taak werd aanmerkelijk 
verlicht door 'tgeen anderen, daartoe meer bevoegd dan ik, 
hebben gedaan of nog zullen doen tot volledige beschrijving 
van VAN RIEMSDIJK'S leven en werken. 1) Wat mij aanwees 

1) Nu reeds kan ik wijzen op het keurig bijschrift bij VAN RIEMSDIJK'S 

portret, door ons medelid Mr. J. A. Sillem voor N?. 30 van Eigen Haard 
bewerkt; voorts op het woord door prof. T. W. Engelmann aan zijn over- 
leden vriend gewijd, te vinden in 't Utrechtsch dagblad van 2 Juli jongst- 
leden, en op ,eene herinnering" van Anna Fles in De kroniek, blz. 260. 
Mr. Sillem heeft door de verzameling der belangrijkste data en facta 
terzake dienende ons in staat gesteld, een juiste voorstelling te vormen 
van dit rijke veelzijdige leven, tegelijk aan wetenschap en kunst, aan 
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TER NAGEDACHTENIS VAN 

om in deze bladen VAN HJIEMISDIJK'S persoon enl werken te 

gedenken, let was eensdeels nijne veeljarige bekendheid met 
hem, ten andere de omstandigheid, dat ik met den overledene 

nog tot voor korten tijd mocht samenwerken in het belang 
van eene uitgave door onze Vereeniging bezorgd. Uit dit oog- 
punt de hier onder volgende regelen besclouwende, moge 
men te eer verschooning vinden voor de onvolledigheid van 
het hier geleverde. 

De zooeven vermelde samenwerking van den ondergetee- 
kende met Mr. VAN RIEMSDIJK bracht onze namen te zamen 

op den titel van de bedoelde uitgave der Vereeniging. Thans 

verschijnen die twee namen nogmaals te zamen: maar hoe? 
De naam van den een aan het hoofd die van den ander 
aan den voet eener necrologie! Waarom mocht niet de jongere 
op het graf van den oudere spreken? Dat zou meer in over- 
eenkomst met den gewonen loop der dingen, dat zou minder 

schokkend, minder tragisch zijn geweest. Nu het anders kwam, 
nu de oudere nog op zijn post werd gelaten, nadat de jongere 
reeds werd afgelost, nu moge den eerste het weemoedig 
genot gegund zijn, beiden jongeren en ouderen te wijzen op 
het heerlijk schouwspel, dat een welbesteed, zij het dan ook 

kortstondig menschenleven den ernstig gestemden aanbiedt. 

In Maastricht, waar onze VAN RIIEMSDIJK op 16 Dec. 1842 

geboren werd en tot zijn 12de jaar bleef wonen, bekleedde 
ik van 1846 tot 1849 mijn eerste openbare betrekking. Niet 

maatselappelijk en aesthetische belangen gewijd. Te zijner tijd zal ook de 

Mantsclappij der Ncderl. Letterkunde zijn levensbericht plaatsen in hare 

anllalen. Mij blijft te dezer plaatse in hoofdzaak alleen opgedragen te ver- 

rielden. wat VAN RIEMSDIJK is geweest voor onze Vereeniging en het door 

liat r uitgegeven tijdschrift. Aan mijn vriend Rogge onzen altijd hulpvaardigen 
sereta:ris zeg ik bij deze oprechten dank voor de mij verstrekte mededeelin- 

geni, met zorg door lheln aan de notulen onzer bestuursvergaderingen ontleend. 

IV 
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JHR. MR. J. C. M. VAN RIEMSDIJK. 

met het jonge knaapje, maar wel met zijn beminnelijken en 

verdienstelijken vader mocht ik daar kennis maken. Die ken- 

nismnaking gaf mij later, toen de familie zich te Utrecht 
vestigde, eene gereede aanleiding, de muzikale ontwikkeling 
van den jeugdigen Johan gade te slaan en er mij over te 

verheugen, dat zulke talenten in het ouderlijk huis zulk eene 
uitnemende kweekplaats hadden gevonden. Van het destijds 
in de bisschopstad heerschende muzikale leven heb ik de 

aangenaamste herinneringen bewaard. Mannen als Kist en 
Kufferath hadden daiar, ieder op zijn wijze, niet zelden elkan- 
der bestrijdende, hun invloed doen gelden, om bij het beschaafde 

publiek zin en smaak voor eene hoogere opvatting en eene 

ernstige beoefening der muziek te wekken. Daar te Utrecht is 

Schumann, evenals eerlang ook Brahms, het eerst populair 
geworden. Al heeft de jeugdige RIEMSDIJK zich daarvan geen 
rekenschap kunnen geven, dat het opgroeien in zulk eene muzi- 
kale atmosfeer hem weldadig moest zijn geweest, wie zou het 
willen betwijfelen. Voor de aesthetische ontwikkeling is zulk 
eene omgeving even weldadig, als eene reine lucht voor het 

physieke organisme. Het is alsof, onder zulke omstandigheden, 
het edelste en voortreffelijkste zich, van de beste aanbe- 

velingen voorzien, bij den bevoorrechten sterveling komt 
aanmelden. Het is alsof zijn instinkt, vroegtijdig in de goede 
richting geleid, hem van meet aan, tegen den invloed van 
valschen smaak en onwaarachtige pathos beschermt, en hem, 
tot voeding van zijn aesthetisch leven, uitsluitend naar de 

allergezondste spijzen doet grijpen. 
Door mijne persoonlijke relati6n met Utrechtsche familien 

reeds in mijn studententijd (1840-45) in de muzikale kringen 
aldaar binnengeleid, heb ik dien invloed aan mij zelven leeren 
kennen en waardeeren. Toen later mijne oudste vrienden in 
Utrecht of hunne kinderen RiEMSDIJK's intimi waren gewor- 
den, werden als vanzelf de banden tusschen ons versterkt 
en de gelegenheden om elkander daardoor nader te komen 

vermenigvuldigd. Ik denk hier onwillekeurig aan de gezellige 
kwartetavonden ten huize van mijn vriend Donders, waarbij 

v 
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zijne begaafde echtgenoote Ernestinne Zimmcinilmal oI zoo 

uitnemende wijs zich van haar taak als gastvlouw kweet enl 

de gastheer nu en dan zich aan een tweede vioolpartij waagde 
terwijl aan zijn schoonzoon Engelmann de violoneel ell aan 
ons aller vriend VAN RIEMSD)IJK gereedelijk de ecrste viool 

werd toevertrouwd. Intusschen deze intieme huiselijke genoe- 

gens mogen voor den kleinen vriendenkring hooge waarde 
hebben gehad, de degelijke vruchten onzer samenwerking op 
muzikaal gebied lagen toen nog in de toekomst. 

Wij beiden, VAN RIEMSDIJK en ik, hebben een tijd lang, 
ieder in zijn kring hier te lande de muzikale belangen bevor- 

derd, langs den weg door de stichters der Maatschappij van 
Toonkunst aangewezen. Onze samenwerking voor deze alge- 
meene zaak begon eerst recht, toen onze liefde zich had ge- 
vestigd op de studie van het oude volksgezang. 

Het is hier de plaats om met een enkel woord den man 
te herdenken, die jaren achtereen de ziel en voorname driif- 
kracht was van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst 
en die als stichter harer twee nog bcstaande filialen kan 
beschouwd worden. Mij had Heye, - want aan hem dacht 
ik - bestemd om zijn plannen met de Nederlandsche Koraal- 

vereeniging te helpen verwezenlijken. VAN RIEMSDIJK ZOU 

wel haast toonen, welk uitnemend arbeidsveld hem geopend 
was in de Vereeniging voor Noord-Nederlandsche Muziekge- 
schiedenis. Aanleg en ontwikkeling, kunstzin en geleerde 
opleiding, maatschappelijke positie en persoonlijke kwaliteiten, 
kennis van zaken en takt in den omgang met menschen, - 

alles in en aan hem vereenigde zich om onzen VAN RIEMSDIJK 

te maken tot een der beste helpers, die de vrienden der 
nieuwe stichting voor haren opbouw zich hadden kunnen 
wenschen. 

Ofschoon niet van den beginne tot den kring des bestuurs 

geroepen, was ik toch zoo gelukkig tot het doel der Ver- 

eeniging te kunnen medewerken, door haar de stof te bezorgen 
voor hare tweede publicatie, bestaande in de XIX Oud-Hol- 
landsche volksliederen aan den Gedenckclanck van Valerius 

VI 
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JHR. MR. J. C. M. VAN RIEMSDIJK. 

ontleend. Tot mijne groote vreugde volgde mijn vriend VAN 
RIEMSDIJK mijne onderzoekingen op dit gebied 1) met leven- 

dige belangstelling. Op hooger waarde nog leerde ik die 
belangstelling schatten, toen, - het was in 1873- eene 
oogziekte mij van mijn gezichtsvermogen beroofde en mij 
noodzaakte, den mij steeds dierbaarder geworden arbeid op 
dezen zooveel belovenden akker geheel te staken. Het gedu- 
rende langen tijd verzamelde materiaal van aanteekeningen als 
anderszins lag daar, bijna voor niemand bruikbaar. 

In VAN RIEMSDIJK was de man gevonden, wien ik alles in 
handen kon geven. Hij wist den weg in mijne papieren of 
zou die spoedig genoeg weten te vinden. Hem, beter dan 
iemand anders was het gegeven te verhoeden, dat, wat hier 
van waarde mocht zijn opgeteekend voor onze kennis van 
den ouden tijd, weer verloren zou gaan. Een gevoel van vei- 
ligheid kwam over mij. VAN RIEMSDIJK zou met jeugdige 
krachten het werk aan mijne handen ontvallen opvatten. Hij 
zou het doen, beter dan ik het ooit zou hebben vermocht, 
ook al ware mijn gezondheid ongestoord gebleven. 

De uitkomst heeft mijne verwachting niet beschaamd. 
Immers VAN RIEMSDIJK was niet alleen in staat de eigenaar- 
dige kerngezonde schoonheid van het Oud-Hollandsche volks- 
lied ten volle te waardeeren, maar ook beter dan ik berekend 
om de bezwaren te overwinnen, die den geschiedvorscher 
op dit gebied in den weg zijn gelegd. Toen, weinige jaren 
geleden, de eerste oplage van de oude Valerius' liederen was 
uitverkocht was hij de aangewezen man, aan wien de bezor- 
ging der 2de uitgave gerust kon worden overgelaten. Wel 
heb ik mijn naam en medewerking aan deze zaak niet willen 
onttrekken, wel heb ik op enkele ondergeschikte punten mijn 
vriend tot wijziging zijner opvatting moeten doen besluiten, 
maar in hoofdzaak was niet ik maar was hij degeen, die 

1) Deze zijn mede opgenomen in de ,XII Geuzen liedjes" doordeVer- 
eeniging uitgegeven in 1872 tot opluistering van het 3de eeuwfeest der 
inneming van den Briel. 

VII 
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deze uitgave tot stand bracht, zooals hij dan ook den bundel 
nllt ecn aantal Valerius' liederen verrijkte. 

Vanl dozenl olzen gemeenschappelijken arbeid heb ik de 

aangenaamste herinneringen behouden. Inschikkelijk en mee- 
gaand in bijzaken was hij, mijn vriend, onverzettelijk, waar 
het gold (le leidende gedachten van het geheel en de hoofd- 

beginiselen bij (leze uitgave in toepassing te brengen. Nooit 
was hot zijne persoonlijke ijdelheid of overdreven ingenomen- 
lieid met eigen vinding en bevinding, die den doorslag gaf 
bij de verdediging zijner subjectieve opvatting. Zijn van natuur 

zmiivere kunstsmaak, in de beste scholen tot degelijke kritiek 

gerijpt, aan den eenen, en zijne wetenschappelijke scherpte, 
gepaard aan zijn eerbied voor den rechtsregel: ,audi et 
alteram partem" aan den anderen kant, maakten hem leer- 

zaam en beminnelijk ook waar men met hem te disputeeren 
had. De zaak was hem lief, meer dan de eigen glorie die 

daaraan te behalen viel. Iets goeds, iets van blijvende waarde 

tot stand te brengen, daarom was het hem te doen. Dat 

straalde door, in alles wat hij ondernam en volbracht. Daarin 

lag de blijvende aantrekkelijkheid van zijn persoon en de 

productieve kracht zijner werkzaamheid. 

Toen op onze laatste bestuursvergadering mij werd opge- 

dragen voor de lezers van ons tijdschrift een beoordeelend 

verslag te geven van een paar zeer belangrijke beschouwin- 

gen over de Wilhelmus-melodie, was het VAN RIEMSDIJK'S 

aanmoediging en de door hem toegezegden steun, welke voor 

mij den doorslag gaven tot aanvaarding dezer taak. Dat ik 

niet te vergeefs op dien steun bouwde bewijst zijn brief, 
dien ik op 29 Mei 1.1. ontving en waarvan ik den hoofd- 

inhoud hier achter in de studie over het Wilhelmus heb 

opgenomen. 
Ziedaar wat ik uit mijn persoonlijke ervaring over VAN 

RIEMSDIJK meende te moeten meedeelen. Aan mijne lezers 

vraag ik verschooning, daarvoor, dat ik in het bovenstaande 
zooveel over mijzelven sprak; maar het kon haast niet anders 

en het was mij ook zoo verkwikkend de heerlijke beelden 
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JHR. MR. J. C. M. VAN RIEMSDIJK. 

uit het verre, zoowel als uit het naaste verleden voor mijzelven 
en anderen te doen herleven. 

Wat ik thans nog te zeggen heb mag, in zekeren zin, het voor 
deze plaats belangrijkste en meest substantieele genoemd wor- 
den. De lezer heeft het, gelijk ik reeds zeide, aan de zorg van 
dr. Rogge, onzen secretaris, te danken, wanneer hij in de hier 
onder volgende regelen een getrouw en volledig verslag ontvangt 
van hetgeen VAN RIEMSDIJK voor onze Vereeniging geweest is. 

Op 11 November 1880 werd VAN RIEMSDIJK tegelijk met 
dr. J. P. N. Land tot lid van ons bestuur benoemd. Op 28 
Mei 1881 nam hij voor het eerst aan onze werkzaamheden 
deel. Reeds in die vergadering gaf hij de toezegging om een 
bundel oude dansmelodieen met klavierbegeleiding te bewer- 
ken, die daarna in het licht is verschenen. Door zijne be- 
middeling kwam de Vereeniging in aanraking met verschil- 
lende buitenlandsche muziekgeleerden van naam zooals, 
Prof. Phil Spitta, Emil Bohn, Barclay Squire en Florimont 
van Duyse. Hem hebben wij de aanwijzing te danken, tenge- 
volge waarvan al onze latere uitgaven door de firma C. G. 
Roder te Leipzig gedrukt werden. De zorg van voorbereiding 
en uitvoering droeg hij alleen. 

Dat door tusschenkomst van onze Vereeniging het merk- 
waardige oude orgel der Nicolaikerk te Utrecht voor het 
Rijksmuseum werd aangekocht was zijn werk. In het tweede 
deel van ons tijdschrift vindt men van VAN RIEMSDIJK'S hand 
eene beschrijving van dit orgel. In hetzelfde deel van ons 
tijdschrift schreef hij een artikel over den in Deventer gebo- 
1en, in Hamburg overleden organist Jean Adam Reinken. Hij 
bezorgde later diens Hortus Musicus en Partite diverse sopra 
l'Aria: Schweiget mir von Weiber nehmen. 

In deel III van het tijdschrift gaf hij een uitvoerige be- 
sclhrijving van het door hem in de Berlijnsche bibliotheek 
govonden exemplaar van de mysyckboekskens door Tielman 
Susato te Antwerpen uitgegeven. 

Op zijne aanwijzing is menig merkwaardig boek voor onze 
bibliotheek aangekocht. 

IX 
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In 1884 bewerkte hij een aantal oude zangmelodieen met 

klavierbegeleiding, ontleend aan ,,De druiventros der amoreus- 

heit" en andere !iederenburidels. De iiitgave stuitte af op het 

bezwaar om de oorsproukelijke teksten dezer melodieen te 

vinden en bleef in portefeuille. Daarentegen bezorgde hij in 

1892 een bundel van 24 liederen nit de 15de en 16de eeuw, 
met geestelijken en wereldlijken tekst, voor 6ene zangstem nlet 

klavierbegeleiding. Ze waren ontleend aan de door Baumker 

uitgegeven liederen en aan het ,Devote en profitelycke boexke" 

van Fruitiers. 
Onder zijne bijdragen voor het tijdschrift behoort mede 

wat hij daarin mededeelde over Oud-Nederlandsche volkslie- 

deren en over de internationale muziektentoonstelling te 

Weenen. Bij die gelegenheid vestigde hij ook de aandacht 

der lezers op het Musee instrumental en de historische con- 

certen van het Conservatoire te Brussel. Door zijn bemoeiing 

vooral was het, dat enkele leden van het Conservatoire in 

den Haag een paar uitvoeringen gaven van oude composition 
met de oude instrumenten. 

VAN RIEMSDIJK heeft reeds dadelijk bij zijn optreden in ons 

midden het voorstel gedaan, om alle pogingen in het werk 

te stellen tot het verzamelen van de volledige werken van 

Sweelinck, ten einde, zoo mogelijk, eens een volledige uitgave 

tot stand te brengen. 

Hij vond in 1883 op het Britsch Museum een volledig 

exemplaar van de eerste Amsterdamsche uitgave der Psalmen 

(achtstemmige). Hij gaf hiervan verslag in Dl I van hot 

tijdschrift en bezorgde der Vereeniging een nauwkeurig af- 

schrift. 
Een paar jaar later ontdekte Barclay Squire te Cambridge 

en Oxford nog andere onbekende composition van Swcelinck. 

Ook in de Berlijnsche bibliotheek kwam een en ander atan 

het licht. Van al wat gevonden werd, zorgde hij door bokwame 

handen afschriften te verkrijgen. 
Om te zijner tijd steun te vinden voor de vcrwczenlijking 

van het grootsche plan, moest Sweelinck worden hekebnd 

x 
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JHR. MR. J. C. M. VAN RIEMSDIJK. 

gemaakt. Hij drong daarom erop aan, voort te gaan op den 
weg, dien de Vereeniging reeds. had ingeslagen, door de uit- 
gave van de orgelstukken, de acht zesstemmige psalmen, 
Regina Coeli en Chansons. Achtereenvolgens bewerkte hij de 
door de Vereeniging daarna uitgegeven zes vierstemmige 
psalmen, Psalm 150 en Cantio sacra. De uitvoering dier com- 
position door a capella koren, - waarvan hij het voorbeeld 
gaf - moest bijdragen om Sweelinck meer en meer te doen 
waardeeren. Men kan gerust zeggen, dat onder demenigvul- 
dige en veelsoortige bemoeiingen, tusschen welke zijn tijd en 
zijne werkzaamheid verdeeld was, de uitgave van Sweelincks 
Opera omnia hem gedurende de laatste jaren zijns levens 
bijna geheel in beslag nam. Een schat van aanteekeningen over 
alles wat Sweelinck, diens leven en werken raakte had hij 
vergaderd. Hij wachtte maar op tijd en gunstige gelegenheid 
om dat alles te schiften en tot een geheel te ordenen. Helaas, 
die gelegenheid is niet gekomen. De dood heeft hem te mid- 
den van al die schoone werkplannen overvallen. Wel heeft 
zijn voorbeeld menigeen tot navolging geprikkeld en velen 
op banen geleid door hem aangewezen. Wel zijn door zijn 
toedoen tot onze Vereeniging krachten toegetreden, die door 
hem voor anze zaak werden gewonnen. 1) Wij zijn ook daar- 
voor onzen vriend dankbaar, wetende dat hem, gelijk alle 
braven, de goede werken navolgen. Maar dit alles belet ons 
niet te treuren over zijn onverwacht en vroegtijdig heengaan 
en het verlies, dat wij door zijn sterven ondergingen, onher- 
stelbaar te noemen. 

A. D. LoMiN. 

1) Onder allen wier namen hier zouden kunnen vermeld worden, mag 
ik dien van Max Seiffert het allerminst hier verzwijgen, als dien van 
hem, die wel het meest bevoegd en aangewezen is om VAN RIEMSDIJK 

bi de verwezenliking van het Sweelinckplan te vervangen. 

XI 
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